
 

Amager Strandvej 418B - 2770 Kastrup - 93 854 418 - www.hksas.dk 
 
 

 
 

København, 12. februar 2019  

 
Medlemsnyt 

  
Kære kollegaer, kære medlemmer,  
 
Så blev det februar, og vi har afholdt endnu et vellykket bestyrelsesmøde, onsdag d. 6. februar 2019. 
 
Som beskrevet i seneste medlemsnyt, kan HK Luftfart SAS den 28. september i år fejre 80 års fødselsdag. 
Dette håber vi naturligvis I vil være med til at markere, og vi kan derfor med glæde meddele at der, 
afhængig af opbakning fra jer, vil blive afholdt fødselsdagsfester til sensommer/tidligt efterår. I starten af 
marts vil vi udsende en mail hvori vi har brug for en tilkendegivelse fra jer, om hvorvidt en sådan fest 
ønskes afholdt eller ej. 

Igennem de seneste år, har en række kollegaer forgæves forsøgt at få nedsat arbejdstid fra 100 % til 74 %, 
men dette har i nogle tilfælde desværre ikke været muligt. Det er derfor med stor glæde, at vi har afholdt 
et møde med ledelsen, og efterfølgende fået oplyst at nogle af disse kollegaer nu har fået ønsket opfyldt. 

Vi har ligeledes afholdt en række møder med ledelsen, med henblik på at få moderniseret vores 
lokalaftaler. 
 
I den forbindelse kan vi oplyse, at vi har fået ændret hviletiden efter en landingsvagt med vagt slut senere 
end 00:30 fra 11 timers hvile til 12 ½ times hvile. Ændringen træder i kraft pr. 1. marts 2019. 
 
Det var ikke muligt at opnå enighed om følgende lokalaftaler, og derfor er følgende lokalaftaler blevet 
opsagt:  
 
KK094-LFF007/05 ”Tillæg ifm. udfald fra PSA til PSC”  
 
Lokalaftale vedrørende afløsning i højere lønklasse  
 
Begge aftaler bortfalder pr. 1. april 2019. 
 
I forbindelse med møderne, ønskede ledelsen at opsige lokalaftale KK003/07 - LFF003/07 ”Indlæggelse af 
feriefridage”. I stedet har vi forhandlet os frem til, at enkeltstående feriefridage ikke kan indlægges i 
perioden fra 1. juli til 1. september. Dette er blevet til en ny lokalaftale KK001/19 som træder i kraft pr. 1. 
marts 2019. 
 
I forhold til de manglende timer til SAS vikarerne i KE, har vi nu fået en opgørelse over de vikarer, som har 
fået udbetalt under 40 timer om måneden. Udregningen er foretaget tilbage til november 2013. Samlet 
udgør dette 830 timer, som beløber sig til ca. 120.000 kr. - beløbene vil være til udbetaling med februar 
lønnen. 
 
Henrik og Mikkel var den 28. og 29. januar på seminar i Billund, i forbindelse med bestyrelsesarbejde i 
Branchesektion HK Luftfart. På seminaret var der særligt fokus på de problemstillinger, som går igen i hele 
branchen - i hele landet. Vi er gået i tænketanken i forhold til at finde løsninger på disse. Herudover vil der 
blive fokuseret meget på uddannelse, og muligheden for at blive faglært indenfor vores arbejdsområde. 
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Vi er nu klar med en dato for generalforsamling, og vi håber naturligvis at se så mange af jer som muligt. 
Sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu! Generalforsamlingen vil finde sted den 25. marts 2019, og en 
invitation vil blive sendt ud indenfor de kommende uger. 
 
I forbindelse med indkaldelse til generalforsamling, vil vi præsentere et udkast til vedtægtsændringer, 
grundet ønsket om en ny struktur blandt kollegaer samt faglige repræsentanter. 

HK Luftfart SAS’ vedtægter blev suspenderet i december 2017, efter at bestyrelsen valgte at trække sig 
imellem to valgperioder, og disse er først blevet genaktiveret på bestyrelsesmøde i HK Service Hovedstaden 
den 17. januar 2019. 

Vi vil gerne endnu engang benytte lejligheden til at takke alle vores fantastiske kollegaer, for den store 
opbakning som vi mærker fra jer. Det er ingen hemmelighed, at vi har haft en del udfordringer og rigeligt at 
arbejde på, efter en kaotisk tid i HK Luftfart SAS. Dette fritager os naturligvis ikke fra at overholde klubbens 
vedtægter, som vi efter bedste evne har forsøgt at gøre. 

  

/Bestyrelsen 
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